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Факультет __________________________________________________ 
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Ім’я ________________________________________________________ 

По батькові _________________________________________________ 
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(студент, аспірант, викладач) 
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____________________________________________________________ 
(для студентів та аспірантів) 

Назва доповіді _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Назва секції _________________________________________________ 

Контактний телефон __________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Дата _______________ 

Підпис ________________ 

 
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати у 
заступника декана з наукової роботи Вашого факультету 
____________________________________________________________ 
за телефонами:  

___________________________ 
___________________________ 
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Шановні студенти, магістри, аспіранти та молоді вчені!!! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС 

взяти участь у роботі VІІІ університетської науково-практичної конференції  
студентів, аспірантів і молодих вчених „МОЛОДА НАУКА-2015”,   

яка відбудеться 7-9 квітня 2015 року  
 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ: 
ü Математичні науки                                          
ü Фізичні науки 
ü Біологічні науки                                               
ü Економічні науки 
ü Юридичні науки                                                 
ü Філологічні науки 
ü Іноземна філологія                                            
ü Історичні науки 

ü Фізичне виховання та спорт                              
ü Педагогічні науки 
ü Психологія                                                             
ü Менеджмент та логістика 
ü Журналістика                                                        
ü Соціологічні та політичні науки 
ü Філософія та релігія 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
- Фролов М.О. – ректор ЗНУ 
- Васильчук Г.М. – проректор з наукової роботи 
- Меняйло В.І. – начальник НДЧ 
- Борисенко О.В. – фахівець І кат. НДЧ 
- Оспіщева І.В. – зав. відділу науково-технічної інформації та комерціалізації  НДЧ 
- Пасенко М.В. – голова НТСАДМВ ЗНУ 
- Кучерук В.Т. – перший заст. голови НТСАДМВ ЗНУ 
- Пирогова К.М. -  заст. декана з наукової роботи фак-ту журналістики 
- Журба К.Р. - голова НТСАДМВ фак-ту журналістики 
- Леонтьєва В.В. – заст. декана з наукової роботи математичного фак-ту 
- Ігнатченко М.С. – голова НТСАДМВ математичного фак-ту 
- Копійка В.В. – заст. декана з наукової роботи біологічного фак-ту 
- Попазова О.О. – голова НТСАДМВ біологічного фак-ту 
- Багрійчук О.С.  – заст. декана з наукової роботи фізичного фак-ту 
- Карпенко Д.Д. – голова НТСАДМВ фізичного фак-ту 
- Караулова С.І.  – заст. декана з наукової роботи фак-ту фізичного виховання 
- Торба В.В. – голова НТСАДМВ фак-ту фізичного виховання 
- Линенко А.В. – заст. декана з наукової роботи економічного фак-ту 
- Коробов О.О.  – голова НТСАДМВ економічного фак-ту 
- Лютіков П.С. – заст. декана з наукової роботи юридичного фак-ту 
- Краснова К.В. – голова  НТСАДМВ юридичного факультету 
- Ткалич М.Г. – заст. декана з наукової роботи фак-ту СПП 
- Пятник О.Ю. – голова НТСАДМВ фак-ту СПП 
- Мацегора І.Л. – заст. декана з наукової роботи філологічного фак-ту 
- Полякова А.І. – голова НТСАДМВ філологічного фак-ту 
- Олійник О.М. – заст. декана з наукової роботи фак-ту менеджменту 
- Лебедєва А.В. – голова НТСАДМВ фак-ту менеджменту 
- Гугнін Е.А. – заст. декана з наукової роботи фак-ту соціології та управління 
- Струк  О.В.– голова НТСАДМВ фак-ту соціології та управління 
- Ігнатуша О.М. – заст. декана з наукової роботи історичного фак-ту 
- Люта С.С. – голова НТСАДМВ історичного фак-ту 
- Семенчук А.Б. – заст. декана з наукової роботи фак-ту іноземної філології 
- Веремчук Е.О. – голова НТСАДМВ фак-ту іноземної філології 
- Ель Гуессаб Карім – відповідальний за наукову роботу кафедри філософії 
- Носик М.О. – заст. директора Економіко-правничого коледжу з наукової роботи 

УМОВИ УЧАСТІ: 
Для участі в конференції необхідно до 09 березня 2015 року подати заст. декана 

з наукової роботи Вашого факультету___________________________________________ 
конт. телефон: _______________________________ 
1) анкету (зразок додається); 2) текст публікації в електронному вигляді обсягом до 
2 сторінок; 3) відгук наукового керівника. 

Робочі мови конференції – українська, англійська 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 
Обсяг – до 2 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 

14 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, всі поля – 2 см.  
У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: «», а також 

розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). Текст набирається без ущільнення та 
переносів, на всю ширину сторінки. Кожен рисунок і надписи до нього включаються до 
тексту у вигляді одного графічного об’єкта з необхідним обтіканням, прив’язаністю до 
тексту та вирівнюється по центру. Відцентровуються також назва статті та 
«Література». 

УВАГА! 
Автори публікацій та їх наукові керівники несуть особисту відповідальність за 

достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також мовно-
стилістичний рівень матеріалу. Вік співавторів публікації не повинен перевищувати 35 
років. До друку не допускаються статті, переклад яких здійснено електронним 
перекладачем. Публікації, що не відповідають встановленим вимогам і містять велику 
кількість помилок, надруковані не будуть.  

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:  

Ткач Ганна 
студентка 5 курсу  фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Голованова Т.П.  
 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  
СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї 

 
Постановка проблеми. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Метою статті є… 
Виклад основного матеріалу. 
Висновки. 
Література (не більше 5-7 джерел, розташованих в алфавітному 

порядку; посилання в тексті на кожне використане джерело є 
обов’язковим. Наприклад, [5, с. 218].). 

 

 


